
Collectum

Folksam

Arbetsgivaren har KTP2,  ITP1 och GTP  
(gäller from 1 januari 2019)

Vilket år är den  
anställde född?

Är du fortfarande osäker?  
Kontakta Fremia (f.d. KFO) för att få hjälp.

Tjänsteman född 1980 
och tidigare:

Rapporteras till  
Folksam.

Anställda som ska  
anslutas till KTP2- 

planen måste ha fyllt  
18 år och arbeta minst 
åtta timmar/vecka. Vi-
karier och andra viss-
tidsanställda anmäls 

efter tre hela kalender-
månader, men kommer 

då att omfattas av 
planen retroaktivt från 

första arbetsdagen.

Tjänsteman född 1981 
och senare:

Rapporteras till  
Collectum oavsett  
anställningsform 

(ITP1)

Nej Ja

1980 1981

1980 1981

ArbetareTjänsteman

Pensionsvalet Folksam

Pensionsvalet

Hur ska den anställde rapporteras? 
Det beror på om det är en arbetare eller tjänsteman. Och vilket avtal den anställde går på. 
Här har du en guide som hjälper dig att hitta rätt bland de olika avtalen.

Exempel på yrken för tjänstemän inom HVO avtalet: 
Verksamhetschef, arbetsledare, sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjuksköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeuter, vårdadministration, administration av löner mm.

Arbetare inom avtalsområdet Personlig assistans och Arbetskooperativ:
Personligaassistenter eller arbetare som jobbar inom sociala arbetskooperativ.

Exempel på yrken för arbetare inom HVO avtalet:
Undersköterska, skötare, ambulanssjukvårdare, fotvårdsspecialist, arbetsterapibiträde, 
hemtjänstpersonal.

Pensionsvalet

Är det en tjänsteman eller arbetare?

Anställd före  
1 januari 2019?

Vilket år är den  
anställde född?

 
Arbetare efter  
1 januari 2019: 

Oavsett ålder och  
anställningsform,  

rapportera till  
Pensionsvalet (GTP)  

varje månad du  
betalar ut lön.

 
Arbetare född  

1980 och tidigare:  
(Anställd före  

1 januari 2019)
Rapporteras till  
Folksam (KTP2)  

och ska vara kvar  
i Folksam efter 2019.

 
Arbetare född  

1981 och senare:  
(Anställd före  

1 januari 2019)
Rapporteras till  

Collectum (ITP1)  
oavsett anställningsform.

Från 1 januari 2019  
”flyttas” rapporteringen  

till Pensionsvalet för  
arbetaren, rapportering 

varje månad du  
betalar ut lön.

Personliga assistenter 
eller arbetare inom 
arbetskooperativ:
 Oavsett ålder och 
anställningsform 
rapporteras till  

Pensionsvalet (GTP) 
varje månad du  
betalar ut lön.

Vilket kollektivavtal omfattas  
den anställde av?

Hälsa Vård och Omsorg 
HVO avtal

Personlig assistans eller  
Arbetskooperativ (arbetare)

Är du fortfarande osäker?  
Kontakta Fremia (f.d. KFO)  

för att få hjälp.
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